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TO T E S G U A R D A N T  A N T O N I M IR O

Au nocturna empolladora de programes “ A L C O IA R T S " ,  el teu engendre de d ipòs it  en 
permanència. A Gabi i amb Gabi, fo rta  abella rossa de rusc, pu jan t i baixant escales an t i
gues entre objectes pintats, manipulats, fets per al consum del consum idor d ’esperits i 
rodes.

A càrrega amb lletres, crèdits pels havers dels teus quadres i el teus credos. Com altres, 
escriv int p in tura  c laurant carnps en relleu, banquers de t í to ls  iíuso-esperances. Elsquí 
pensen, programen, creuen en altres de o amb portes obertes, els qui acusen, delaten i 
col· leccionen aviso.; d ’ordes d ’ordenances.

Home i nom M IR O , que mirà i amenaçà des de la seva història. Melena i barba de jove 
antic. D ’A lco i,  d ’allà amunt, com àguila que albira en co lor re fu lgent o obscur la injusta 
cond ic ió  humana, m un tó  d ’hcmes-misèria que esperen. Solament ES PERANG A, paraula, 
gest que resta al fons, most de rai'm abans del suïc id i.

Espere, perquè la teva rea lita t és vida i s'anomena ES PERANÇ A, i p inta, perque la teva mà 
escriu aquesta història i romans per ésser viu de la teva altra vida.

Pau Serrano 

7 d ’agost, 1 973

Les obres recents d ’A n to n f  M iró  plantegen el co n jun t  p rob lem àtic  del realisme social. Açò es, 
a l ’ensems, d ir m o lt  i d ir  poc. D ’ una altra banda, s’ insereix la crònica d ’ uns fets immediats, de 
vegades tangible, sempre punyen t; d ’altra, la c r í t ica  que com porta  un jud ic i moral i una crida 
per el despertar de les conciencies. Per consegüent, aquest t ipus de realisme im p lica  una po
situra compromesa i situada als antípodes de la neu tra l i ta t ,  ben entés que les acti tuds consi
derades “  neutra ls” en són la coartada amb la que els funcionaris  del establert tracten d amagar 
l lur adhesió.
Que el treba l l  d ’A n to n i  M iró  pertany al camp de la cu ltura  compromesa, és que lcom  tan 
eviaent que no fa fa lta esmentar-ho. La vertadera qüestió que suscita és de t ipus lingüístic, 
ja que el realisme social, en quant a crònica d ’esdeveniments i c r i t ica  de succesos, només serà 
vàlid si assoleix o supera un m ín im  nivell qua l i ta t iu  i s’atansa a la consecució d una co m u n i
cació eficaç. En tal sentit, és notable l ’esforç de M iró . La claredat de% s images, l ’ac tua lita t 
del seu reperto ri  iconogràfic, la relació entre el signe i el fe t que re flec te ix , la in tenc iona l i ta t  i 
el p roced im ent tècnic posat al seu servei per aconseguir que les obres sïin accesibles, el situen 
en un lloc ree ix it  d in tre  els artistes espanyols que in tenten connectar amb la rea li ta t de mode 
actiu, bel·ligerant i positiu.
Es a d ir: per a A n to n i  M iró, l ’a rt-p roducte -h is tò r ic  és un ins tr im en t per a trans fo rm ar la 
h istoria . Encara que no en tingués d ’altres valors al seu favor, açó ja bastaria per jus t if ica r- lo .

V icen t Aguilera Cerní 
València, abril 1 973



(PINTURA/ESCULTURA, 1972-73)
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Ull per a mirar-se, 1973 - 150x150, pintura.



El p rim er fe t  al que cal enfrontar-se en entaular contacte  amb l ’obra d ’A n to n i  M iró  és la 
seva diversita t. D iferencia de dos ordres: tècnic i temàtic ; si bé és precís no ob l ida r que la 
in te rpre tac ió  d ’una realitat, qualsevulla que aquesta sia, en ésser resolta amb fo rm u les  dis
tintes, amb matèries disemblants, o fere ix  resultats aparentment divergents, dona t que cada 
tècnica hi té les seves exigències específiques conduents a conclusions no iguals. I dic açò 
per a, en part, desdir-me en haver a l. lud i t  a d iversita t temàtica en el sentit d ’una certa i 
possible versati l i ta t. No hi és a ixí. Sota la pell estan els ossos. I al davall de cada tècnica de 
M iró  s encontra  I a rquitectura, la constant de la seva obra, la seva suprema raó: l ’ interés 
per I home. Certament que la seva visió de l ’home ha evo luc ionat des de l ’home sofrent, 
empresonat, so litari, d ramàtic  sempre, però subjectiu , a"Ilat, ancorat als problemes in d iv i 

duals, f ins l 'hom e com a ésser social, però núm ero  d 'una casta, marginat i menyspreat en 
ta n t que pertanyent a un grup social dete rm ina t.  L 'evo luc ió  ha estat manifesta i ràpida. 
Recordem la seva exposic ió-homenatge a Salvador Espriu de 1971 i la seva sèrie ‘ ‘Amèrica 
Negra”  de 1 972.

També el trac tam ent de les seves obres —em refereixo als aspectes estilístics— ha evo luc io 
nat des d ’un cert expressionisme amb connotac ions d ’altres tendències a una crònica c r í t i 
co-social m o l t  més contem poràn ia  i, per suposat, m o l t  més adequada a les f ina l i ta ts  p ropo 
sades per l ’artista, inserides en la gran co rren t cr í t ica  espanyola, universal, ja gràcies a noms 
com Canogar, Somoza, Genovés, etz.

A n to n i  M iró , amb la seva obra m ú lt ip le  i la seva pregona preocupació pels problemes de 
l ’ home, s’ hi co m p ro m e t amb el seu temps i el seu entorn  social, entenent-h i que els p ro 
blemes de la societat d ’avui no són específicament els del nostre te X j to r i ,  dona t que la 
in terre lac ió  exis tent a to ts els nivells entre els pobles fan que els problerhes de cada nació 
sien els de totes les demés. Per això, quan A n to n i  M iró  p inta l ’Am èrica  Negra, trascendeix 

l ’anecdota possible de la “ n eg r i tu d ”  i planteja, en sa pura nuesa, la s ituació de l ’home d ’avui 
enmig de la societat que delera per anihilar- lo.

C e fe rí Moreno 

Madrid , setembre 1973



BIOGRAFIA
\

ANTONI MIRO. Nat a Alcoi cl dia 1 de setembre de 1944. Des dels 4 als 7 anys, passa llargues temporades al llit malalt i 
escomença a dibuixar i coloretjar papers per distreurers. A  l’escola s’interessa mes que res pel dibuix i sempre cerca la mes 
alta cualificado. Comparteix l’estudi primari amb el treball (ajuda a son pere, que te un petit taller de reparació de 
carroccries i es ferrer), mai te temps per a jugar amb els altres xiquets i el poc temps que li resta de l’escola i la feina el 
dedica a fer objectes, pintar i dibuixar. Als 12 anys i mig, escomença a treballar mes seguit i va a l’escola solament pel 
matí fins al 16 anys, aleshores coneix al pintor Vicent Maya, que li ensenya els primers passos a la pintura (fins aquest 
moment no sabia que era un cavallet o una paleta i no havia conegut cap pintor) escomença a pintar del natural amb els 
mitjos tradicionals que abandonará aviar, l’ interessen molt mes materials que li proporciona 1 industria que a mes a mes 
coneix de sempre —la fusta, cl ferro, les pintures sintètiques, els plàstics, etz.— i en els quals investiga i experimenta 
super-pòsat-los a la superficie plana del quadre, —esculto-pintures—, també incorpora la pintura a pistola amb esfumats, 
i experimenta llarg temps amb relleus visual i repetició de imatges. Fins als 21 anys fa una jornada entre 12 i 16 hores 
diàries i amb gran esforç pinta un poc totes les nits i els diumentges per la vesprada, aprofita obsessivament cada segon 
per tant de pintar. En 1960 presenta per primera volta a un certamen i reb el ler. premi de l’Ajuntament d’Alcoi, en el 
1965 en gener realitza la seua primera exposició individual ien setembre el primer viatge a Paris. Fent el servei militar te 
mes temps per a pintar, realitza nombroses exposicions i murals “ contra la guerra”  i es dedica totalment a l’art. En 1967 
viatja a Londres, coneix el manicomi de València i pinta la serie “ els bojos’ (continuació de “ lesnues” ) que precedeix a 
les experimentacions “ relleus visuals”  i les series dé Vietnam. Biafra, Lnome, Realitats etz.. En 1968 exposa a Londres. 
En 1969 viu a Dover (Anglaterra). En 1970 en una mostra a Benidorm, li retiren unes obres de les realitzades a Anglaterra, 
una per raons, polítiques i l'altra per morals, la primera li la tornen despres de examinarla l’Audiencia P. d’Alacant, per la 
segón es acusat d'Escandal Public, processat i jutjat a Alacant en juny del 71 quedant absolt i retornat-li l’obra. .El 
defensa l’advocat Lluis Berenguer Fuster. Despres viatja molt sovint per Europa. Viu i treballa a Alcoi i Altea.

Realitza nombrosos muráis de Pintura, Escultura i Ceràmica a Espanya i Anglaterra. Ha organitzat nombroses mostres 
d’art: “ Art del poble per al poble”  (V  Congrés de L. i F.) A lcoi.IIIBienal Internacional de Pintura-Alcoi. “ Artctur-72”, 
Madrid. Homenatge a Joan Fuster, Castelló. Homenatge a Salvador Espriu, Madrid. Homenatge a E. Contreras, Benidorm. 
Art Espanyol Contemporani, Altea. Homenatge a Millares, Altea i Alacant. Exposicions d’A. Blasco, Soria, Serrano, 
J. Francés, Guinovart, Vento, Suarez, Argimon, Canogar, Moreno, Sempere, Grup d'Eix, etz. etz..

Membre fundador del Grup Alcoiart (gener 1965). Membre del grup d’artistes de Berlin, Verein Berliner Künstler. 
Membre d’Art Actual, València. Membre de l’ Institut i Academia Internacional d’Autors de Panama. Membre actiu de la 
Fundació Maeght, de Saint-Paul. Membre Honoris Causa de Paternóster Còrner Academy o f London, diploma i medalla 
d’Or 1972. Membre fundador del “ Gruppo Denunzia" (Brescia-Italia) amb Pacheco, Rinaldi, Comencini i F. de Santi. 
Diploma i medalla d'Or “ II Mostra Internationale di Pittura e Grafica 1972” , Noto (Siracusa) Italia.

EXPOSICIONS

1965— Sala CEA (Alcoiart-1) Gener, ALCOI.—Saló d'Art Centre E., Juny, ALCOI.—Salons “ Els Àngels” , Juliol, DENIA. 
Soterrani Mig-evaïl, Agost, POLOP.—Pressó Segle XII Castell, Setembre, GUADALEST.—Montmartre, Setem. Oct., 
PARIS.—Casa Murcia, Albacete, Novembre, VALENCIA.
1966— Circol Industrial, Maig, ALCOI.—Elia-Galeria d’Art, Juny, DENIA.—Soterrani Mig-eval, Agost-Setem., POLOP.
1967— Sala Associació de la Premsa, Març-Abril, VALENCIA.—Casa Municipal de Cultura, Juliol, ALCOI.—Soterrani 
Mig-eval, Agost-Setembre, POLOP. Foment AIC, Octubre, GANDIA.—Caixa d’Estalvis S. Espanya, Novembre, MURCIA 
S. Iniciativa i Turisme, Novembre, TARRAGONA.—Caixa d’Estalvis Provincial, Novembre, ALACANT.—Museu Municipal 
Desembre, MATARÓ.—Galeria Agora, Desembre, BARCELONA.
1968— Galeria d’Art, 6 Presencies, Abril-Maig, ALCOI.—Soterrani Mig-eval, Estiu, POLOP.—Galeria Niu D’Art, Juliol, 
LA  V ILA  JOIOSA.—Cercle Indústria! “ Rotonda”  V Congres de Logopèdia i Foniatria, “ Art del poble per al poble” , 
Agost, ALCOI.—Woodstock Gallery, Novcmbre-Desembre, London (Anglaterra).
1969— Galeria Polop, Juliol, POLOP.—Shepherd House, Mostra Llampeg “ Nort Anglaterra” , “ Homenatge als poetes 
catalans d’avui” , Agost, CHADDERTON (Lancs. England).—Elia Galeria d’Art, “ Homenatge als poetes catalans d'ahir”. 
Setembre, DENIA-—Central Hotel, Mostra sur Anglaterra, Rebló, Llampegadissa, “ Homenatge al poeta espanyol” , 
Setembre, DOVER (Kent-England).—Club Amics de l’Unesco, Casa Cultura, Hotel Reconquista, Desembre, ALCOI.
1970— Caixa d’Estalvis Provincial, Febrer, ALACANT.—Caixa d’Estalvis N. S. D. Març, ELX.—Caixa E. Provincial, Abril 
XIXONA.—Galeria Polop, “ Homenatge als poetes de la caneó, Raimon, Pi de la Serra i Ovidi Montilor” , Estiu, POLOP. 
Galeria Darhim, “ Homenatge a Ernest Contreras” , Juliol, BENIDORM.—Hotel Azor, Agost, BENICASIM.—Galeria Porcar, 
“ Homenatge a Joan Fuster”’ , Setembre, CASTELLÓ.
1971— Caixa d’Estalvis S. Espanya, Març, MURCIA.—Club Pueblo, “ Homenatge a Salvador Espriu” , Març-Abril, MADRID. 
Sala CASE, Juliol, Albufereta, ALACANT.—Sala CASE, Juliol, BENIDORM.—Galeria 3, Agost, ALTEA.—Discoteca el 
Mussol, "Homenatge a Picasso”  (90 anys), Desembre, ALCOI.
1972— Galeria Novart, “ America negra”-, Abril, MADRID.—Galleria delia Francesca, "America negra” , FORLI (Italia). 
Galeria Novart, 2on Mostra “ America negra” Simultanea al espectacle, Maig, MADRID.—Galleria Bogarelli, “ America 
negra” , CASTIGLIONE (Italia). Teatro Sperimentale, Sala Laurana, “ Gruppo Denunzia” , Setembre, PESARO (Italia). 
B.H. Còrner Gallery, “ Five Men Exhibition” , LONDON (Anglaterra).—Galeria Alcoiarts, “ America negra i altres coses” , 
ALTEA (Alacant).
1973— Galeria Múltiples, “ L ’Amérique noire et d’autres choses” , Febrer, MARSEILLE, (França).—Galeria Aritza, 
“ Amerika Baltza eta abar” , Abril, BILBAO.—Sala Besaya, “ America negra y otras cosas” . Maig, SANTANDER.—Palazzo 
Associazione Artisti Bresciani, “ Gruppo Denunzia” , Febrer, BRESCIA (Italia).—Palazzo del Parco, “ Gruppo Denunzia” , 
Juny, BORDIGHERA (Italia).—Art-Alacant, CAP, Novembre-Desembre, ALACANT.—Galeria Capítol, Sala Unesco, Expo 
Simultània. Desembre, ALCOI.—Galeria Alcoiarts, “ L ’home avui” , Desembre, ALTEA.

Y e r t a m e n s

1960—VII Mostra Pintura, Escultura, Dibuix, ler. Premi, Exssm. Ajuntament d’ALCOL—XVIII Expo. Art, 61-62, 3er . 
Premi, ALACANT.
1962— Primer Certamen Nacional d’Arts Plàstiques, ALACANT.—Certamen Pintura, ler. Premi, ALACANT.—Certamen 
d’Art, Menció Honorifica, ALACANT.
1963— VIII Expo. Pintura CEA, Premi Brotons, ALCOI.—Seleccionat certàmens, MADRID.
1964— VI Certamen d’Art, 2on. Premi, ALACANT.
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